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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening  
torsdag den 7. februar 2019 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale 

 
 
 
1.      Til stede, afbud og valg af referent og af dirigent 
Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Brian Sørensen, Søren Ree Andersen, Susanne Kirkeby, 
Bjarne Pedersen, Peter Friis og Jan Meilby. 
Der var afbud fra Jan Poulsen og fra Kenneth Hansen.  
Susanne Kirkeby blev valgt som ordstyrer og Jan Meilby blev referent. 
 
2.      Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde  
Herunder opfølgning på beslutningerne 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde - som blev afholdt den 3. januar 2019 - blev godkendt. 
 
3.      Økonomi, medlemstal og medlemshvervning 
Birthe oplyste, at vi nu har omkring 65.000 kr. på bankkontoen og obligationerne er fortsat omkring 
95.000 kr. værd. Der er ikke kommet nye medlemmer til. 
Der var enighed om, at der sammen med udsendelsen af kontingentopkrævningen også udsendes et 
nyhedsbrev, som bl.a. orientere medlemmerne om det politianmeldte tyveri. 
 
4.      Forslag til behandling  
Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling og eventuelle bilag 

A. Kommunikation 
Det er besluttet at Kommunikation er et fast punkt.  
1. Opfølgning fra sidste møde om emnet råger. Susanne fortalte om sit arbejde med 

at finde ud af om bestanden af råger må reguleres. Og hvis de må, så hvem der 
skal regulere bestanden. Som udgangspunkt må råger ikke jages, med mindre de 
udgør et regulært problem. Når de må reguleres, så skal det ske i deres reder i 
perioden 1. maj til 15. juni af den lodsejer hvor rågerne har taget ophold. Køge 
Kommune kan kun give tilladelse til regulering på kommunal jord. Der var enighed 
om at Susanne arbejder videre med opgaven. 

2. Brian oplyste at det er ved at være tid til kontingentudsendelse. Det praktiske blev 
aftalt, herunder at der også udsendes et nyhedsbrev sammen med selve 
kontingentopkrævningen.  

3. Brian oplyste også, at der nu er fundet en båltaler til vores Skt. Hans bål 2019.  
Ken Kristensen vil gerne komme og holde en tale. 
Der var enighed om at talen starter tidligere i år, som blev sat til kl. 8:15. Bålet 
tændes kl. 8:30. 

4. Det vi opbevarer på ”Føllehavegården” skal formentlig flyttes, oplyste Brian. Det er 
dog intet meldt ud om at vi er blevet opsagt. 

5. Brian fortalte om hændelsesforløbet omkring Multihuset. Hovedemnerne var, at 
byggeriet endnu ikke var igangsat, samt, at der tilsyneladende var en udfordring i 
bundforholdene, der hvor Multihuset skal placeres.  
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B. Stier / shelter  
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at sætte dette emne på dagsordenen.  
For at sikre et fælles udgangspunkt, er indholdet af beboerforeningens høringssvar til 
den kommende Kommuneplan, placeret bagerst i denne indkaldelse.  
Brian Sørensen, Jan Poulsen og Jan Meilby vil på mødet komme med et oplæg. 
Jan M. oplyste - udover det der kan læses i høringssvaret til den kommende 
Kommuneplan - at Køge Kommune i mange år ikke har foretaget den nødvendige 
vedligeholdelse og naturpleje, herunder at sikre adgang til naturværdierne, som 
kommunen ellers er forpligtet til. Der var ingen kommentarer til den del. 
Bjarne mente, at Savværksgrunden ikke havde en særlig stor naturværdi og var af den 
opfattelse, at der skulle bygges boliger på den yderste del ud mod Overdrevsvejen. Jan 
M. mente, at naturen også der lider under den manglende naturpleje. Frøerne i 
vandhullerne findes kun to steder i Danmark, så deres levested på Savværksgrunden 
skal beskyttes. Jan M. var enig i at der kan bygges ud mod Overdrevsvejen, hvilket kan 
gøres inden for den nuværende Lokalplan. 
 
C. Fastelavn 
Planlægning af fastelavn.  
Peter oplyste Fastelavn starter kl. 13:30 i Kirken og fortsætter i gymnastiksalen.  
De praktiske opgaver blev fordelt. Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 13:00 i 
gymnastiksalen. 
 

5.      Ekstraordinære punkter til dagsordenen 
Hvis der er emner som ønskes behandlet, men som ikke findes på dagsordenen, så er det under 
dette punkt at emnerne skal tilføjes. 
”Vi er blevet snydt” blev tilføjet dagsordenen som punkt 5.A 

5.A. Vi er blevet snydt 
Brian oplyste, at beboerforeningen er blevet snydt for lidt over 16.000 kr. ved et 
veltilrettelagt svindelnummer, som er politianmeldt. 
Der var enighed om at nævne episoden i det kommende nyhedsbrev til medlemmerne.  

 
6.      Evt. 
Preben fortalte om den nye omtale og debat om M5 motorvejen, samt om en ny strategi og 
handleplan for naturen, som er på vej i Køge Kommune. 
 
Næste møde bliver flyttet til den 28.2.2019 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale. Jan M. undersøger om vi 
kan anvende Brugsens mødelokale. 
 
Til punkt 4.B. Stier / shelter: 

Lellinge den 18. september 2018 

Til: 

 Køge Kommune 

 Torvet 1 

 4600 Køge 
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Høringssvar fra Lellinge Beboerforening til den kommende Kommuneplan for Køge Kommune 

 

Lellinge Beboerforening vil gerne udtrykke stor tilfredshed med de seneste mange års 

byplanlægning i Køge Kommune. Den har sikret en gennemført og flot udbygning af Køge By.  

Byrådet har ligeledes sikret, at der kommer en stor udbygning af Lellinge på skole- og SFO-

grundene, uden at Lellinges særkende går tabt. Der er tale om en udbygning, som er lige så stor og 

i samme høje kvalitet som udbygningen på Grønnevej i perioden fra 1980’erne og frem. 

 

Lellinge Beboerforening ønsker, at Køge Byråd lægger lige så stor vægt på udviklingen af naturen 

og de lokale miljøer, herunder landsbymiljøer som Lellinge, som der er lagt i byudviklingen af Køge 

By.  

 

Vi ser, at selv fredede områder ikke vedligeholdes, og vi oplever desuden fortidens fejl ligge hen 

som åbne sår i landskabet, uden udsigt til ”fejlretning”. Vi tænker her blandt andet på Køge Å, som 

mange steder har et fantastisk forløb, men andre steder nærmest lige så godt kunne rørlægges. 

Køge Å fra Syd Motorvej og frem mod Gl. Lellinge Gård passer slet ikke ind i den natur, som 

tiltrækker og fastholder de mennesker, der ønsker at bo et sted hvor kvalitet forventes at være i 

både i bebyggelser og natur. At kunne finde og let komme ud og bruge naturen er også en kvalitet, 

som kvalitetsbevidste mennesker lægger vægt på. Det er vores oplevelse.  

 

Det kræver ikke de store midler at kvalitetssikre naturen ved Lellinge og Køge Å. Men det kræver 

en langsigtet planlægning og vilje at passe på naturen og at reetablere og forbedre den. Hvis der 

reetableres et mindre stykke natur hvert år, vil der over en årrække kunne ske et stort løft af 

naturen uden at økonomien i Køge Kommune belastes urimeligt. 

 

Lellinge Beboerforening ønsker en lige så høj kvalitet for naturen og for landsbymiljøerne, som der 

i så mange år har været for udbygningen af Køge By. Vi mener, at der skal være kvalitet andre 

steder end i Køge Kyst og By, for at fastholde og tiltrække borgere, som kommunerne kappes om. 

 

Lellinge Beboerforening ønsker at der i den kommende Kommuneplan tydeligt indarbejdes:  

 At der etableres en stiforbindelse langs Køge Å, som forbinder Køge Å Stien på begge sider 

af Syd Motorvejen.   

Det er godt, at der arbejdes på at forlænge Køge Å Stien til Ringsted Kommune, men stien 

bør løbe ubrudt langs Køge Å fra Køge By og helt frem til Ringsted Kommune. Forløbet af 

Køge Å Stien ved Lellinge ønsker vi bliver flyttet bort fra Bakkeledet og Salbyvej, og placeret 

langs åen. 

Målet er, at man skal kunne opleve Køge Å Stien som en sammenhængende natur med et 

indbydende stisystem med samme høje kvalitet som Køge By. 
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 At der etableres et shelter på Savværksgrunden i Lellinge, med en tydelig markeret 

stiforbindelse til Køge Å Stien. 

Et shelter skal være for alle. De lokale Lellingeborgere vil naturligvis bruge den, men også 

andre som ønsker at opleve den flotte natur langs Køge Å Stien, skal kunne finde et godt 

shelter ligesom det fx findes ved Spanager.  

Målet er, at flere kommer til at bruge naturen, og at Køge også bliver kendt for sin 

naturkvalitet.  

 

 At parkeringsmuligheden ved Bakkeledet ved Byskiltet ved Lellinge Kirke bliver udnyttet 

som en mulighed for let at komme ud i skoven, ligesom parkeringspladserne på 

Ringstedvejen ved Skovhusvænge.  

En stiforbindelse fra stierne i Skovhusvænge frem til parkeringspladserne og videre til 

Vikingeborgen vil give et kæmpe oplevelsesløft når eng, skov og å kan opleves samtidig. 

Målet er at få en bedre adgang til Skovhusvænge, samtidig med, at parkeringerne på 

Ringstedvej ved Skovhusvænge aflastes. 

 

 At der genetableres en stiforbindelse mellem Grønnevej og skoven langs Syd Motorvejen.  

Det virker nærmest komisk, at ret borgerne på Grønnevej næsten kan røre ved skoven, 

men ikke komme ud i den uden først at tage omkring Baneledet og Overdrevsvejen. 

Målet er, at det skal være let at komme ud i naturen. Altså at planlægning af høj kvalitet 

også findes på naturområdet. 

 

 At der sker en genopretning af natur. Køge Å ved Vikingeborgen og ved Københavns 

Kommunes vandindvending er helt ødelagt. 

Vi ønsker, at der ved Køge Å ved Vikingeborgen etableres et nyt og mere naturligt å-løb. Vi 

ønsker også, at der på Køge Å Stien på strækningen fra Ejbyvej og til Spanager, i 

samarbejde med Københavns Kommune, findes en plan for, hvordan Køge Å igen kan sno 

sig samtidig med, at vandboringerne ikke forurenes.  

Vi ønsker at Køge Kommune arbejder på at finde brugbare løsninger og erfaringer fra 

Mølleåsystemet fra projekt Rent vand i Mølleåsystemet, så Køge Å kan få et tiltrængt 

kvalitetsløft.  

Vi ønsker et mere snoet å-løb, som vil sinke vandet vej mod Køge By i tilfælde af 

oversvømmelse ved skybrud i Køge området. Altså en klimatilpasning som samtidig giver et 

stort løft af naturen langs åen, ligesom det flere steder visuelt igen bliver et å-løb og ikke 

en afvandingsgrøft. 

Målet er, at der kommer en kvalitetsmæssig overensstemmelse mellem by og natur. 

Kvaliteten i Køge By er åbenlys, og den er kendt af mange. Men det er naturen i Køge ikke.  

 

 At der skabes sammenhængende naturområder. Vi ønsker, at Køge Kommune ser på 

muligheden for at forbinde eksisterende naturområder med hinanden. Det kunne ske ved 

etablering af ny natur mellem områderne, eller ved hjælp af stier. Vi tænker konkret på 
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naturområderne ved Ejby, som godt kunne forbindes med Køge Å Stien, ligesom 

Ravneshave er integreret i Køge Å Stien. 

Målet er, at det skal opleves hvor mange naturværdier som findes, ligesom det skal blive 

let at finde flot natur og bruge den. 

 

Lellinge Beboerforening tror på, at borgerne fremover ønsker en høj kvalitet i både by og natur. 

Det er vores store ønske og håb, at Køge Kommune vil indarbejde vores forslag og i 

Kommuneplanen. 

 

Venlig hilsen 

Lellinge Beboerforening 

v/ Jan Meilby og Ulla Nygaard 

Overdrevsvejen 16 

4600 Køge 

 


